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  و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا
 .نعم

علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 
 وصحبه والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین. 

َفَمـا  ى اْلَحـجِّ ُعْمَرِة ِإَلـَع ِ�ـالْ َفِإَذا َأِمنـُتْم َفَمـن َتَمتَّـ{ :وقوله: "-تعالى رحمه هللا–قال اإلمام ابن �ثیٍر 
ا متمتًعـ ان مـنكم] أي: فـإذا تمكنـتم مـن أداء المناسـك فمـن �ـ١٩٦[البقرة: }اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَهْديِ 

، حرم �الحجأ، فلما فرغ منها �العمرة إلى الحج، وهو �شمل من أحرم بهما، أو أحرم �العمرة أوالً 
�مـا  �شـمل القسـمین،وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في �ـالم الفقهـاء، والتمتـع العـام 

 صــلى هللا علیــه -الــرواة مــن �قــول: تمتــع رســول هللا دلــت علیــه األحادیــث الصــحاح، فــإن مــن
 .اوال خالف أنه ساق هد�ً  ،وآخر �قول: قرن  -وسلم

�ح فلیـذ :أي] ١٩٦[البقـرة: }يِ َن اْلَهـدْ َفَمن َتَمتََّع ِ�اْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْیَسـَر ِمـ{وقال تعالى: 
ــذ�ح  ــه أن ی ــه شــاة، ول ــه مــن الهــدي، وأقل ــ-ألن رســول هللا  �قــرة؛مــا قــدر علی ه صــلى هللا علی

 ".ذ�ح عن نسائه البقر -وسلم
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین.
عدو الذي ینشأ عنـه الخـوف، وفـي مقابلـه �عد اإلحصار إذا أِمن الحاج �عني في مقابل الحصر �ال

األمن، فإذا أمن الحاج وزال عنه الخوف، وزال عنه احتمـال الصـد عـن بیـت هللا، فمـن تمتـع وهـذا 
 �شمل نوعین من أنواع النُّسك:

صـود �المعنى العام: المتمتع الذي أفـرد العمـرة، ثـم جـاء �ـالحج �عـدها هـذا �شـمله التمتـع، وهـو المق
 �المعنى الخاص.

 –لنبــيوأمــا القــارن فیشــمله ُمســمى التمتــع �أنــه تمتــع �ــأداء النُّســكین فــي ســفٍر واحــد، وهــذا مــا فعلــه ا
قــد قــرن بــین الحــج والعمــرة؛ ألنــه ســاق الهــدي، ولــم یــتمكن مــن الِحــل مــن  -علیــه الصــالة والســالم

تمتـع أنـه  -علیه الصـالة والسـالم–العمرة؛ ألنه ساق الهدي، فهو متمتع على �ل حال وروي عنه 
 �معنى أنه جاء �النسكین في سفٍر واحد، وترفه بترك أحد السفر�ن.

ا وأمــا التمتــع �معنــاه الخــاص فهــو: أن �عتمــر ُیلبــي �ــالعمرة، و�ــؤدي هــذه العمــرة �أر�انهــا وشــروطه
 وواجباتها، ثم �حل منها الِحل �ل الِحل، ثم ُ�حرم �الحج.

 هـدي وأقلـه شـاة، وال ُبـد أن �كـون مـن بهیمـةمن فعل هـذا أو ذاك، مـن فعـل التمتـع �معنییـه یلزمـه 
و األنعام التي تشمل األصناف الثمانیة المذ�ورة في سورة األنعام، والمتیسـر مـن هـذه األصـناف هـ

 الغنم سواًء �ان من الضأن أو من الماعز.
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كلــف، �عنــي: تیســر، والســین األولــى أصــلها تیســر وســهل علــى الم ]١٩٦[البقــرة: }َفَمــا اْسَتْیَســرَ {
لیســر والتیســیر هــو صــفة الشــر�عة، ولــیس معنــاه إضــاعة الواجبــات أو انتهــاك المحرمــات �اســم وا

التیسیر أو تضییع الحج أو غیره من التكالیف �اسم التیسیر �ما صنعه �عضـهم، الشـر�عة وصـفها 
التیســیر، وُرفعــت عنهــا اآلصــار واألغــالل والمشــقات، ولكــن مــع ذلــك فیهــا التكــالیف وهــي: إلــزام 

 لكنه ال �خرج عن دائرة التیسیر. ،�ما فیه أحیاًنا �لفة ومشقةالمكلف 
وما من تكلیٍف جاء فـي الشـرع إال وفوقـه مـا هـو أشـق منـه وأشـد، �مـا ُفـرض علـى األمـم السـا�قة، 
فشــر�عتنا �لهــا تیســیر وُ�ســر وســهولة، وال تفــرض علــى المكلــف أو تطلــب منــه شــیًئا ال ُ�طیقــه أو 

 إلزاٌم فیه �لفة. ،التكلیف تكلیف�شق علیه مشقًة شدیدة، ولكن 
 والشـر�عة �سـر؟ لـیس لـه ذلـك، ،هل لقائٍل أن �قول: أنـا ال أسـتیقظ لصـالة الصـبح؛ ألن الجـو �ـارد

وُقل مثـل هـذا فـي األوقـات األخـرى، بـل علیـك أن تسـتیقظ، وتتطهـر �مـا ُیناسـبك �مـا �سـهل علیـك 
صـفر أو أقـل مـن الصـفر ال أسـتیقظ  وما ال �شق علیك من الطهور، وأما أن تقـول: درجـة الحـرارة

 .وال أصلي؛ حتى تنتشر الشمس و�دفئ الجو
نعــم إذا خشــیت علــى نفســك المــوت، ولــیس عنــدك مــا ُ�خففــه علیــك ُ�خفــف البــرد علیــك إذا وصــل  

ع األمر إلى ذلك فلك ذلك، لكن المشقة المحتملة التي �حتملها أوساط الناس هذه مطلو�ة في الشـر 
 لما تتبعه من العبادة. ال لذاتها، و�نما هي

ــا ال أتحمــل، فعــًال مــ ــا ال أحــج؛ ألنــي رأیــت الزحــام الشــدید فــي الحــج، وأن ا اآلن لــو �قــول قائــل: أن
د نفسـه علیـه، �عـض النـاس الجمعـة تشـق علیـه مشـقة  یتحمل؛ ألن اإلنسان على مـا تر�ـى ومـا عـوَّ

دة مـــن أجـــل أن الجمعـــة عظیمــة، لمـــاذا؟ ألنهـــا ُتخـــالف عادتـــه، �عنـــي �ســـتیقظ مــن نومـــه قبـــل العـــا
ُ�ســعى إلیهــا مــن أول الوقــت، وأ�ًضــا الخــروج مــع األبــواب والــدخول وانتظــار الخطیــب شــاق علــى 

ة النفوس المترفة، لكن مثل هذه المشـقة تیسـیرها أن ُتتـرك أو ُیبحـث لهـا عـن حـٍل آخـر؟ ال، الجمعـ
بـل جـاء الحـث علـى  في وقتها، وُ�سعى إلیها في الوقـت المطلـوب، بـل قبـل هـذا الوقـت المطلـوب،

 ذلك.
علــى دخــول  و�ســعى إلــى الجمعــة فــي الســاعة األولــى، و�ــاقٍ و�وجــد مــن ر�ــى نفســه علــى العــزائم، 

الخطیب خمس ساعات �عض الناس إذا جلسوا و�اقي على الخطبة نصف ساعة قامت قیامتـه مـا 
 یتحمل.

لتضییع، و�نما عة لیس معناه ا، التیسیر في الشر�الیس معناه تضییعً  ]١٩٦[البقرة: }َفَما اْسَتْیَسرَ {
هــو أخــذ مــا أوتــي �قــوة وعــزم ودون تــراٍخ، ومــن أخــذ الــدین �قــوة لــن �صــعب علیــه شــيء، لكــن مــن 

وهــذا  ،تراخــى وتســاهل واسترســل مــع راحــة الــنفس ولــذاتها، فإنــه ســوف �صــعب علیــه أدنــى األشــیاء
بون مــن الســاعة األولــى یــذه ا �ــأتي إال مــع دخــول اإلمــام، ونــاسمعنــى واحــد مــ فمــاال ��التجر�ــة، و 

 �عد طلوع الشمس؟
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 شیٌخ �بیر عامي ال �قرأ وال �كتب یذهب إلى المسجد الجامع قبل وقت الفجر �سـاعتین؛ ألنـه أخـذ
ما �سـتطیع �صـعب علیـه، في �سهر إلى هز�ٍع من اللیل ، ونام من صالة العشاء، أما الذاالحتیاط

ما ُ�تب له؛ و�ضطجع مقدار ر�ـع سـاعة أو  یذهب إلى الجامع قبل أذان الفجر �ساعتین، وُ�صلي
ـنَّة، ثـم یـنهض لصـالة الصـبح، ُ�صـلي الصـبح و�جلـس فـي الصـف األول  عشر دقـائق لتطبیـق السُّ
ینتظـــر الجمعـــة، وُ�صـــلي الجمعـــة فـــي مســـجٍد ُیبـــادر، و�ـــذهب إلـــى جـــامٍع آخـــر یتـــأخر قلـــیًال وفیـــه 

الجــامع، ثــم یــذهب إلــى جــامٍع آخــر  ُ�صــلي علــى الجنــائز، ثــم یــدخل المقبــرة قر�بــة مــن هــذا ،جنــائز
هــذا ر�ــى  .مــن أجــل قضــاء �قیــة الیــوم، وال یــذهب إلــى البیــت إال �عــد صــالة العشــاء، وهــذا دیدنــه

ـــاُؤُ�ْم َوَأبْ {ولـــم یلتفـــت إلـــى مـــا جـــاء فـــي آ�ـــة التو�ـــة:  ،نفســـه علـــى هـــذه األمـــور  }َنـــآُؤُ�مْ ِإن َ�ـــاَن آَ�
ـَن للاّاِ َوَمَسـاِكُن َتْرَضـوْ { إلـى أن قـال: ]٢٤[التو�ة:  }ي َسـِبیِلهِ ِه َوِجَهـاٍد ِفـ َوَرُسـولِ َنَها َأَحـبَّ ِإَلـْیُكم مِّ
 .]٢٤[التو�ة:

 ،و�تشـبث بهـا تصـعب علیـه أمـور اآلخـرة، و�ـل إنسـان �مـا هـوي  ،ألن الذي ینظر إلى ُمتع الـدنیا 
أحیاًنـــا إذا جـــاءت المواســـم نظـــر إلـــى هـــذه األمـــور، أصـــحاب التجـــارات إلـــى تجـــاراتهم، وأصـــحاب 

 تصدهم عن المسارعة والمسابق إلى الخیرات. ،زارع إلى مزارعهم، وأصحاب اللهو إلى لهوهمالم
هذا معنى أو ما أردت أن ُأبینه في ما استیسر؛ ألن �عض من �تب عن الیسر والتیسیر استرسـل 
في هذا إلى أن ترتب على �عض أقواله تضییع �عض الواجبات، اإلنسان �أخذ دینه �قوة و�حرص 

جـد ؛ ألن من طبیعـة الـنفس البشـر�ة أنهـا ُتحـب الراحـة واإلخـالد إلیهـا، ومثـل مـا ذ�رنـا ُیو على ذلك
 موهـُأناس ُمكثهم �له في المسجد إال ما ندر، وأ�امهم �لها ِشبه اعتكاف، وشهورهم �لها رمضـان، 

ین و�ـو�ن �انوا ِقلة لكنهم موجودون، �عني لو اإلنسان راجع نفسه، قال أ�ش الفرق بینا  ،موجودون 
 هؤالء؟

�عض الناس تصعب علیه الصالة حتى إذا مر �آ�ة سجدة تـردد فـي السـجود؛ ألن الصـالة صـعبة 
د نفسه على الراحة وعلـى القیـل والقـال، وصـعبت علیـه أمـور اآلخـرة، فلیُ  د علیه، لماذا؟ ألنه عوَّ عـوِّ

لكــن �ــل إنســان اإلنســان علــى أخــذ الــدین �قــوة، والتفــر�ط حاصــل، ونســأل هللا العفــو والمســامحة، 
ومــع اإلخــالص لــه �ســتطیع أن ُیر�ــي نفســه علــى مــا ُیر�ــد إن  -جــلَّ وعــال–�سـتطیع مــع توفیــق هللا 

 شاء هللا تعالى.
 .نعم

 طالب:........
 شروط األضحیة.

 طالب:........
انظر إلى األعلى؛ ألن هذه من أمور اآلخـرة، إذا نظـرت إلـى دون  ،ال تنظر إلى الدون �عني أنت 

ن مــا استیســر �صــل إلــى حــد الــدجاج، وقــد ُوِجــد مــن ُ�فتــي �ــه، لكــن أنــت لــو إقــول: جــاءك مــن �
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نظرت إلـى هـذه الشـاة التـي تنطبـق علیهـا شـروط األضـحیة تجـد �ـألف ر�ـال مـا استیسـر، لكـن فیـه 
 ثالثة. ،�ألفین

 طالب:........
 ینظر لألمور األخرى أو �الخارج أو شيء. من

 طالب:........
  .       هلل فهو مخلوف، هللا ُ�خلفه علیهر �ل إنسان ینظر إلى وضعه، وما بذلته المقصود أن ما استیس

 -عــن أبــي هر�ــرة: أن رســول هللا ،عــن أبــي ســلمة ،وقــال األوزاعــي، عــن �حیــى بــن أبــي �ثیــر"
 ".-صلى هللا علیه وسلم

 عن أبي سلمة، عندك أبي سلمة؟
 طالب: عن أبي سلمة.

 عندي مسلم.
 والتصو�ب من التخر�ج. ،أبو مسلمطالب: �قول: في األصل 

 نعم.
كـر بـن ن متمتعـات، رواه أبـو �ذ�ح البقر عن نسائه وُ�ـ -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا "

 مردو�ه.
 ".على مشروعیة التمتع، �ما جاء في الصحیحین وفي هذا دلیلٌ 

جــة ضــحى عــن نســائه البقــر، وهــذا فــي ح -علیــه الصــالة والســالم–جــاء فــي صــحیح مســلم أنــه 
 . : المراد �التضحیة هنا هو الهديالوداع، فقالوا

اهـا وفعلن ،كما جاء في الصحیحین عن عمران بن حصین، قال: نزلت آ�ة المتعة في �تـاب هللا"
ت، ولـم ینـه عنهـا، حتـى مـا ،ثـم لـم ینـزل قـرآن �حرمهـا -صلى هللا علیه وسـلم-مع رسول هللا 

 برأ�ه ما شاء.  قال رجلٌ 
ینهـى  ا �ـه أن عمـر �ـانإنه عمر، وهذا الـذي قالـه البخـاري قـد جـاء مصـرحً  قالقال البخاري: �ُ 

 ".الناس عن التمتع و�قول: إن نأخذ �كتاب فإن هللا �أمر
 ."إن نأخذ �كتاب هللا"�كتاب هللا، 

ِ}اْلُعْمـَرةَ {َوَأِتمُّـوا اْلَحـجَّ وَ قولـه  :فإن هللا �أمر �التمام، �عني "إن نأخذ �كتاب هللا ] ١٩٦قـرة:ب[ال  هللَِّ
 ؛نهـاإنما �ان ینهى ع ؛ا لهاینهى عنها محرمً  -رضي هللا عنه-وفي نفس واألمر لم �كن عمر 

 ".-رضي هللا عنه -ح �هلیكثر قصد الناس للبیت حاجین ومعتمر�ن، �ما قد صرَّ 
ألنه بدًال من أن ُ�سـافر سـفرة واحـدة للنسـكین ُ�سـافر لهمـا �سـفرتین، فیكثـر قصـد البیـت، وهـذا رأي 

هــو األصــل؛  -علیــه الصــالة والســالم–ومــا جــاء عــن النبــي  -رضــي هللا عنــه وارضــاه–عمــر مــن 
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صـلى هللا  –مـن السـماء، أقـول: قـال رسـول هللا ولذا قال ابن عباس: یوشـك أن ُتنـزَّل علـیكم حجـارةٌ 
 وتقولون: قال أبو �كٍر وعمر!!. -علیه وسلم

 طالب:........
و�ذا وِجـد  ،-ة والسـالمعلیه الصـال–مرفوع إلى النبي  إذا لم ُیوجد نص »َ�ْعِدي ِ�اللََّذْیِن ِمنْ  اْقَتُدوا«

شيٌء مرفـوع ال ُ�عـارض �ـه قـول أحـٍد �ائًنـا مـن �ـان، أمـا إذا خلـت المسـألة عـن النصـوص نقتـدي 
 .-علیه الصالة والسالم- »َ�ْعِدي ِ�اللََّذْیِن ِمنْ «
ـــا :وقولـــه"  َك َعَشـــَرٌة َ�اِمَلـــٌة}َجْعـــُتْم ِتْلـــ ِإَذا رَ ٍم ِفـــي اْلَحـــجِّ َوَســـْبَعةٍ {َفَمـــْن َلـــْم َ�ِجـــْد َفِصـــَیاُم َثالَثـــِة َأ�َّ

ــرة: ــم �جــد هــد�ً  ]١٩٦[البق ــالى: فمــن ل ــول تع ــي الحــج، أي�ق ــام ف ــة أ� ــام :ا فلیصــم ثالث ــي أ�  ف
  .المناسك

له ابن حرم قاواألولى أن �صومها قبل عرفة في العشر، قاله عطاء، أو من حین �ُ  قال العلماء:
}لقوله  ؛رهوغی عباسٍ  وال، قالـه شـز صـیامها مـن أول جـوِّ ومنهم مـن �ُ  ]١٩٦[البقرة: {ِفي اْلَحجِّ

 ،ز الشـعبي صـیام یـوم عرقـة وقبلـه یـومین، و�ـذا قـال مجاهـدس ومجاهد وغیر واحـد، وجـوَّ و طا
 وأبـو جعفـرٍ  ،و�بـراهیم ،وحمـاد ،والحسـن ،والحكـم ،سو وطـا ،وعطـاء ،والسـدي ،وسعید بن جبیر

 .ومقاتل بن حیان ،والر�یع ،الباقر
وم عرفـة، ا فعلیه صیام ثالثة أ�ام في الحج قبل یوقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم �جد هد�ً  

 ،سـحاقإذا رجـع إلـى أهلـه، و�ـذا روى أبـو إ فإذا �ان یوم عرفة الثالث، فقد تم صومه، وسـبعةٍ 
وى ر و�ـذا  ،عرفـة ا قبـل الترو�ـة، و�ـوم الترو�ـة، و�ـومعن ابن عمر قـال: �صـوم یوًمـ ،عن و�رة

أن  فهـل �جـوز ،فلو لم �صمها أو �عضها قبل العیـد ا:أ�ًض  جعفر بن محمد عن أبیه، عن عليٍّ 
 :�صومها في أ�ام التشر�ق؟ فیه قوالن للعلماء

ر فـي لقـول عائشـة وابـن عمـ ؛ا، القد�م منهما أنـه �جـوز لـه صـیامهاوهما لإلمام الشافعي أ�ًض 
كــذا رواه ، هإال لمــن ال �جــد الهــدي لتشــر�ق أن �صــمنصــحیح البخــاري: لــم یــرخص فــي أ�ــام ا

مـوم �نمـا قـالوا ذلـك لعو  ،، عن ابـن عمـروعن سالمٍ  ،، عن الزهري، عن عروة، عن عائشةمالكٌ 
}قوله:   عنهما. جهٍ وي من غیر و وقد رُ  ]١٩٦[البقرة: {َفِصَیاُم َثالَثِة َأ�َّاٍم ِفي اْلَحجِّ
  عندك؟ماذا 

 ".ري، عن عروة، عن عائشة، عن الزهكذا رواه مالكٌ "ه
 ".�نما قالوا ذلكو  ،، عن ابن عمروعن سالمٍ طالب: "

 ".عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي ،ورواه سفیان ،عنهما وي من غیر وجهٍ ورُ " ال،
 طالب:.......

 .نعم
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 طالب:.......
 .سطر�ن أو ثالثة أسطر "و�نما قال ذلك"ینفیه عن أن ابن عمر  هناك مناحضر هیا، 

 
}لعموم قوله:  ؛�نما قالوا ذلك"و  وي مـن غیـر د رُ وقـ ]١٩٦ة:[البقـر  {َفِصَیاُم َثالَثـِة َأ�َّـاٍم ِفـي اْلَحـجِّ

اتـه أنه �ـان �قـول: مـن ف ورواه سفیان، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن عليٍّ  ،عنهما وجهٍ 
ن ، عــللیثــيا التشــر�ق. و�هــذا �قــول عبیــد بــن عمیــرٍ  فــي الحــج صــامهن أ�ــام صــیام ثالثــة أ�ــامٍ 

 ".عكرمة
 وعكرمة، والحسن البصري، وعروة ابن الز�یر.

یـد مـن والجد ،والحسن البصري، وعروة بـن الز�یـر ،عكرمة، و اللیثي و�هذا �قول عبید بن عمیرٍ "
 ".القولین

 �عني للشافعي.
 ."أنه ال �جوز صیامها أ�ام التشر�ق"

 طالب:.......
 .الم الشیخ�ًضا حتى على �عندي أنا مقدٌم أ هتقد�م وتأخیر؛ ألننعم، 

 ".لهذليبیشة الما رواه مسلم عن نَ  ؛أنه ال �جوز صیامها أ�ام التشر�ق :والجدید من القولین"
 ُنبیشة.

ــ«: -صــلى هللا علیــه وســلم-قــال: قــال رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-بیشــة الهــذلي عــن نُ " اُم َأ�َّ
    .»عزَّ وجلَّ  التَّْشِر�ِق َأ�َّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوِذْ�ِر للااَِّ 

 فیه قوالن: ]١٩٦[البقرة: {َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم}وقوله: 
ا فـي إذا شـاء صـامه ولهذا قال مجاهد: هي رخصةٌ  ؛في الطر�ق إلى رحالكم أحدهما: إذا رجعتم

 ".الطر�ق
ــُتْم} ــرة: {ِإَذا َرَجْع غ مــن فــرا �عنــي إذا شــرعتم فــي الرجــوع؛ ألن الفعــل الماضــي أصــله ال] ١٩٦[البق

إذا رجعــتم إلــى أهلــیكم ومنــازلكم و�لــدانكم وانتهــى الطر�ــق، وفــرغتم مــن  الشــيء، واآل�ــة علــى هــذا
صــوموا، هــذا األصــل فــي الفعــل الماضــي، وُ�طلــق الفعــل الماضــي وُ�ــراد �ــه الشــروع فــي فالرجــوع 

 الشــيء، الشــروع فــي الفعــل، وقــال فعــل وقــد شــرع، مثــل: إذا ر�ــع فــار�عوا لــیس معنــاه إذا فــرغ مــن
لفعـل، االر�وع، ولیس معناه إذا أراد الر�ـوع؛ ألن االحتمـال الثالـث فـي الفعـل الماضـي اإلرادة إرادة 

ــوهــي روا�ــة فــي الصــحیح أراد،  ،�عنــي أراد الــدخول »إذا دخــل أحــد�م الخــالء« :ومنــه َرْأَت {َفــِإَذا َق
 .�عني إذا أردت القراءة ]٩٨[النحل: اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِ�اهلّلِ}

 و�ذا قال عطاء بن أبي ر�اح."
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ن سـعید، قال عبـد الـرزاق: أخبرنـا الثـوري، عـن �حیـى بـ ،والقول الثاني: إذا رجعتم إلى أوطانكم
 َذا َرَجْعـُتْم}َوَسـْبَعٍة إِ  ي اْلَحـجِّ {َفَمْن َلْم َ�ِجْد َفِصَیاُم َثالَثـِة َأ�َّـاٍم ِفـ، سمعت ابن عمر قال: عن سالمٍ 
، جاهـدٍ إلى أهله، و�ذا روي عن سـعید بـن جبیـر، وأبـي العالیـة، وم قال: إذا رجع ]١٩٦[البقرة:

ن بـوحكـى علـى ذلـك أبـو جعفـر  ،وعطاء، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والزهري، والر�یع بن أنس
 ".اإلجماع جر�رٍ 

ورجـع ، يءالظاهر من الماضـي أنـه إذا فـرغ مـن الشـ] ١٩٦[البقرة: {ِإَذا َرَجْعُتْم} وهذا هو الظاهر
مـاكنهم عني إلى أهله؛ ألن أهله لیسوا في الطر�ق ال في بدایته وال في أثنائـه إنمـا هـم فـي أ�الفعل �

  .  لدك، ومكان إقامتك الذي فیه أهلكو�لدانهم، فمعناه إذا رجعت إلى ب
 ".قیلثنا اللیث، عن عَ حدَّ  قال: ثنا �حیى بن �كیر،وقد قال البخاري: حدَّ "

 ُعقیل.
ى صـل-ن سالم بن عبد هللا أن ابـن عمـر قـال: تمتـع رسـول هللا ، ععن ابن شهاٍب "عن ُعقیل، 

وأهــدى فســاق معــه الهــدي مــن ذي  ،فــي حجــة الــوداع �ــالعمرة إلــى الحــج -هللا علیــه وســلم
النـاس  فأهـل �ـالعمرة، ثـم أهـل �ـالحج، فتمتـع -صلى هللا علیه وسـلم-الحلیفة، و�دأ رسول هللا 

دي، فكان من الناس من أهدى فساق اله ،الحج �العمرة إلى -صلى هللا علیه وسلم-مع النبي 
 ".هدومنهم من لم یَ 

 لم ُیهِد.
 اَن ِمـْنُكمْ َمـْن َ�ـ«مكـة قـال للنـاس:  -صلى هللا علیه وسـلم- فلما قدم النبي"ومنهم من لم ُیهِد، 

َدى َفْلَیُطـْف ِ�اْلَبْیـِت ْم َأْهـِمـْنكُ  ْم َ�ُكنْ َأْهَدى َفِإنَُّه َال َ�حل ِلَشْيٍء َحُرم ِمْنُه حَتى َ�ْقِضَي َحّجه، وَمْن لَ 
َفا  ـر ولیَوِ�الصَّ ، فَ  ،حلـلْ َواْلَمْرَوِة، َوْلُیَقصِّ ي فلیُصـْم َثَالَثـَة َأ�َّـاٍم ِفـ ِجـْد َهـْدً�ا�َ َمـْن َلـْم ُثـمَّ لُیِهـّل ِ�ـاْلَحجِّ

 .وذ�ر تمام الحدیث ،»اْلَحجِّ َوَسْبَعًة ِإَذا َرَجَع ِإَلى َأْهِلهِ 
ي فـ والحـدیث مخـرجٌ  ،عروة، عن عائشة �مثـل مـا أخبرنـي سـالم عـن أبیـهقال الزهري: وأخبرني 

 .الصحیحین من حدیث الزهري �ه
یـت �عینـي، وسـمعت قیـل: تأكیـد، �مـا تقـول العـرب: رأ ]١٩٦[البقرة: {ِتْلَك َعَشَرٌة َ�اِمَلٌة}وقوله: 

 �أذني و�تبت بیدي.
ـــهِ قـــال هللا تعـــالى: وقـــد  ـــُر ِ�َجَناَحْی ـــاِئٍر َ�ِطی ـــَك}{وَ وقـــال:  ،]٣٨:[األنعـــام }{َوال َط ـــُه ِبَیِمیِن  ال َتُخطُّ

�ِّــِه َأْرَ�ِعــیَن مَّ ِمیَقــاُت رَ َعْشــٍر َفــتَ �ِ {َوَواَعــْدَنا ُموَســى َثالِثــیَن َلْیَلــًة َوَأْتَمْمَناَهــا ]، وقــال: ٤٨[العنكبــوت:
 ].١٤٢:[األعراف َلْیَلًة}

 ".امها، اختاره ابن جر�راألمر �إكمالها و�تم ]١٩٦[البقرة: {َكاِمَلٌة} اهوقیل: معن
 وقیل.
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 طالب: "وقیل: معناه".
 .]١٩٦[البقرة: {َكاِمَلٌة}وقیل: معنى 

 .األمر �إكمالها و�تمامها، اختاره ابن جر�ر ]١٩٦[البقرة: {َكاِمَلٌة} ىوقیل: معن"
 عن الهدي. أي: مجزئةٌ  ]١٩٦[البقرة: {َكاِمَلٌة}وقیل: معنى 
ـــاد بـــن راشـــد، عـــن اقـــال هشـــیمٌ  ـــه: ، عـــن عب ـــلحســـن البصـــري، فـــي قول ـــَرٌة َ�اِمَل ـــَك َعَش  ٌة}{ِتْل

 ".قال: من الهدي  ]١٩٦[البقرة:
هــا ي، لكــن �ونال ُینقصــها شــيء عــن الهــد ،للهــدي �عنــي موازنــة ومســاو�ة ]١٩٦[البقــرة: {َكاِمَلــٌة}

كمـل ي أمـا یؤ�ـده؟ مـا یؤ�ـده، فالهـدأم آخر لمن لم �جد الهدي یؤ�د هذا الكـالم  مرتبة ثانیة، وخیاًرا
 منها.

 طالب:.......
 ].١٩٦[البقرة: {َفَمْن َلْم َ�ِجْد}
 طالب:.......

نعم غصًبا علیه، لكن الذي وجـد مثـل الـذي ال �جـد؟ فـي السـیاق فـي سـیاق اآل�ـة دعنـا مـن مسـألة 
 األجــر، قــد �كــون أجــر مــن صــام عشــرة أ�ــام أضــعاف مــن أهــداه؛ ألمــوٍر تحتــف بــذلك، لكــن قولــه:

التخییـر مـا  حدة لجـاءمن الهدي �عني أنهما �منزلٍة واحدة لو �ان �منزلٍة وا ]١٩٦[البقرة: {َكاِمَلٌة}
 .جاء الترتیب

 طالب:.......
أسـهل  ما هو �ُمسلَّم هذا، أحیاًنا تكون في �ثیٍر من األحیان واألحوال والظـروف العمـل البـدني ،ال

ن مشـــقة، وأمـــا العمـــل مـــن العمـــل المـــالي؛ ألن العمـــل البـــدني مقـــدوٌر علیـــه بـــدون مقـــدمات، و�ـــدو 
�مكن  ،المادي الذي یترتب علیه مال هو �حتاج إلى سعي لجمع هذا المال، وال تنظر إلى ظروفنا

بـذل  ، یتفاوتون �عض الناسا�بیرً  امع أن الناس یتفاوتون في هذا تفاوتً  ایذ�ح عشر وال �صوم یومً 
 الناس في هذا. ا�بیرً  اوتً المال أسهل علیه، و�عض الناس بذل المال أشق علیه، یتفاوتون تفا

 طالب:.......
إشـكال العتـق، ثـم الصـیام، ثـم اإلطعـام هـذه �فـارة الظهـار، لكـن فـي مثـل هـذا الـذي لـم  هنعم ما فیـ

، مـا أتـدین �ثیٌر من الناس �قول: أتدین مائـة �المائـة ،�جد ما استیسر من الهدي �صوم عشرة أ�ام
ین عشــرة �ا مــن �عنــي بنســبة ــُتعطیــه جهــات الــدَّ  المائــة وخمســة عشــر، �قــول: أنــا مســتعد أتــدین ألًف

وال أصــــوم عشــــرة أ�ــــام، هــــذا �النســــبة لــــبعض النــــاس، و�عــــض النــــاس إذا أُعطــــي قســــیمة  ،�المائــــة
هــذا موجــود فــي النــاس موجــود  ،بثالثمائــة ر�ــال یتمنــى أن ُتصــرف جلــدات وال �صــرف الثالثمائــة

ولو �انـت جلـدة  ،یبذل ما وراءه دونه نأ �عني موجود حقیقة ما هو بتنظیر، و�عض الناس مستعد
 ،�صـوم -علیـه الصـالة والسـالم–الناس �مقیاٍس واحـد، لكـن غالـب النـاس فـي ظرفـه  فلیسواحدة، 
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د إذا لم �جد �صوم وهو مرتـاح، أحیاًنـا الصـیام مـن أشـق األمـور علـى الـنفس ال سـیما الـذي لـم ُ�عـوِّ
 .نفسه علیه

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 �امل.أجره 

 طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:.......
 وال لعدم القدرة.
 طالب:.......

لــم نــنقص قــدر الصــائم العشــرة أ�ــام، نحــن نقــول: مــا انُتقــل مــن  ،مشــینا علــى أنــه �املــة مــن الهــدي
 .             األولى أكمل �غض النظر عن المكلفالمرتبة األولى إلى الثانیة إال ألن 

اختلـف و ال ابن جر�ـر: ق] ١٩٦لبقرة:[ا َلْم َ�ُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم}{َذِلَك ِلَمْن  وقوله:"
عـد � ]١٩٦[البقـرة: ْلَحـَراِم}ا{ِلَمْن َلْم َ�ُكـْن َأْهُلـُه َحاِضـِري اْلَمْسـِجِد أهل التأو�ل فیمن عني �قوله: 

 ".إجماع جمیعهم على أن أهل الحرم معنیون �ه، وأنه ال متعة لهم
 ]١٩٦[البقـرة: {َذِلـَك}لى خالف بین أهل العلم أنه ال متعة لهم أو ال هدي علـیهم؛ ألن اإلشـارة ع

 تعود إلى األمر�ن: 
 تعقب التمتع، وتعقب الهدي.

هـل �عـود إلـى التمتـع وأن أهـل  ]١٩٦[البقـرة: {َذِلَك ِلَمـْن َلـْم َ�ُكـْن َأْهُلـُه َحاِضـِري اْلَمْسـِجِد اْلَحـَراِم}
 ]١٩٦[البقـرة: {َذِلـَك}أو نقـول:  ،وال عمـرة علـیهم ،�معنى أنهـم ال �عتمـرون  ،علیهم الحرم ال متعة

الحـرم ال هـدي  وأن أهـل] ١٩٦[البقـرة: {ِلَمْن َلْم َ�ُكـْن َأْهُلـُه َحاِضـِري اْلَمْسـِجِد اْلَحـَراِم} أي: الهدي
 علیهم لو تمتعوا؟

 طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:.......
 . ، واإلتیان �العمرة في أشهر الحجهذا هو التمتعالجمع بین النُّسكین  ،ال
بذلك  �عد إجماع جمیعهم على أن أهل الحرم معنیون �ه، وأنه ال متعة لهم فقال �عضهم: عني"

 دون غیرهم. أهل الحرم خاصةً 
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بـن عبـاس اقـال  -هـو الثـوري و -ثنا سـفیان حـدَّ  قال: ثنا عبد الرحمن،حدَّ قال: ثنا ابن �شار، حدَّ 
 أهل الحرم. و�ذا روى ابن المبارك، عن الثوري، وزاد: الجماعة علیه. ومجاهد: هم

اآلفـاق  �ـان �قـول: �ـا أهـل مكـة، ال متعـة لكـم، أحلـت ألهـل كر لنا أن ابن عباسٍ وقال قتادة: ذُ 
 ل �عمرة.ثم یه، اأو قال: �جعل بینه و�ین الحرم واد�ً ، اوحرمت علیكم، إنما �قطع أحد�م واد�ً 

مكـة  وس، عـن أبیـه قـال: المتعـة للنـاس ال ألهـلو ثنا معمـر، عـن ابـن طـاحدَّ وقال عبد الرزاق: 
ِد ِري اْلَمْسـجِ ُلـُه َحاِضـ{َذِلَك ِلَمْن َلـْم َ�ُكـْن َأهْ من لم �كن أهله من الحرم. وذلك قول هللا عز وجل: 

 س.و مثل قول طاو  قال: و�لغني عن ابن عباسٍ ] ١٩٦[البقرة: اْلَحَراِم}
عـن  مـرٌ حرم ومن بینه و�ین المواقیت، �ما قال عبـد الـرزاق: أخبرنـا معوقال آخرون: هم أهل ال

 ".، قال: من �ان أهله دون المواقیت، فهو �أهل مكةرجل، عن عطاءٍ 
 عن رجٍل.

 طالب: من �ان أهله.
 "أخبرنا معمر".لحظة لحظة 

 ".عن رجل، عن عطاء" طالب:
 ما علَّق علیها؟

 الطبري في تفسیره.طالب: �قول في سنده أخرجه عبد الرزاق و 
 لكن هذ الرجل ما هو عندنا في النسخة. نعم،

 طالب: إًذا رجٌل ُمبهم.
 على طول. "أخبرنا معمر عن عطاء"الُمبهم هذا ما هو عندنا 

 طالب:.......
 ارفعها. ،رنا النسخةأ

 طالب:.......
 �عني موجود في �تب التخر�ج.

ر�ــة مــا فیهــا، والطــا�ع جعلــه بــین قوســین، كأنــه فــي األصــل عــن رجــل غیــر موجــود بــدلیل أن األزه
 علق علیه عند�م؟ �ماذا

 طالب: �قول �سنده رجٌل مبهم، وهكذا أخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسیر�هما.
 ال، لكن عن وجود رجل في األصل.

 طالب:.......
 شيء؟�ما علق 

 طالب:.......
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 ، لكـن جـادةل، واألمـر سـهلوا �األصـو وال اعتنـ ،ومـا رجعـوا إلـى الروا�ـة ،هم اعتمدوا �تب التخـر�ج
 .   ُیثبت ما في األصل وُ�علَّق علیهالتحقیق تقتضي أن 

 .، قال: من �ان أهله دون المواقیت، فهو �أهل مكة ال یتمتععن عطاءٍ "
ِلـَك {ذَ وقال عبد هللا بن المبارك، عن عبـد الـرحمن بـن یز�ـد بـن جـابر، عـن مكحـول، فـي قولـه: 

 ".ن �ان دون المیقاتمقال: ] ١٩٦[البقرة: ْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم}ِلَمْن َلْم َ�ُكْن أَ 
مــن �ــان دون مســافة قصـــر فهــو مــن حاضــري المســـجد  ،�عضــهم �قــول: �اعتمــاد مســافة القصـــر

ا لیس من أهل الحضر، و�كون بینـه و�ـین هـذ اقصر ُ�عتبر مسافرً الالحرام؛ ألن ما زاد على مسافة 
�عنــي ثالثمائــة �یلــو علــى هــذا القــول مــن حاضــري  ،همــا مــن �ــان دون ذو الحلیفــةالقــول الفــرق بین

نین المیقـات إذا زاد عـن ثمـاالمسجد الحرام؛ ألنه دون المیقات، وعلى القـول الثـاني: ال �كـون دون 
 .  كیالً 

] ١٩٦[البقـرة: اِم}ِد اْلَحـرَ {َذِلـَك ِلَمـْن َلـْم َ�ُكـْن َأْهُلـُه َحاِضـِري اْلَمْسـجِ وقال ابن جر�ج عـن عطـاء: "
 .قال: عرفة، ومر، وعرنة، والرجیع، وضجنان

ثنا وقال عبد الرزاق:  ،متـعأو نحـوه ت معمر، سـمعت الزهـري �قـول: مـن �ـان أهلـه علـى یـومٍ  حدَّ
لحـرم، فـي ذلـك مـذهب الشـافعي أنهـم أهـل ا واختار ابـن جر�ـرٍ  ،وفي روا�ة عنه: الیوم والیومین
ا، ا ال مسـافرً الصـالة؛ ألن مـن �ـان �ـذلك �عـد حاضـرً  منهـاقصـر �ومن �ان منه علـى مسـافة ال 

 ".�هللا أعلم
ة وهذا مشهور عند الحنابلة هذا القول، القول �أن مسافة القصـر هـي الحـد والحاسـم، وعنـد الشـافعی
نـه والحنابلة، وطردوا ذلك فـیمن یلزمـه الـوداع، قـالوا: مـن �ـان دون مسـافة قصـر ال یلزمـه وداع؛ أل

 . ن مسافة القصر فإنه یلزمه الوداعأ�عد محاضر، ومن �ان 
 ".وما نهاكم أي: فیما أمر�م] ١٩٦[البقرة: {َواتَُّقوا للااََّ}وقوله: "

 طالب:........
رضـي  –مع مكة فإنـه یلزمـه الـوداع، وعمـر الراجح، الراجح أن من حج ونفر إلى بلٍد �ختلف اسمه

 ن �یلـو للـوداع، فـإذا �ـان ینفـر إلـى بلـدٍ و وهـو خمسـة وعشـر  ،رد الحجاج من مر الزهـران -هللا عنه
 �ختلف اسمه عن مكة ُ�قال: هذا من أهل مكة؟ إذا �ان من بلٍد �حمل اسًما ُ�خالف اسم مكة وهـو

 هذا ال شك أنه �ختلف.فالبلد الحرام 
 طالب:........

 في المسألتین نعم.
 طالب:........
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 ]١٩٦[البقـرة: {َذِلَك}كن ما علیه ذنـب؛ ألن ل ،ما �عتمر، و�ال على القول اآلخر أنه له أن �عتمر
متعقبــة لألمــر�ن، ومثــل هــذا إذا تعقــب أمــر�ن �ختلــف العلمــاء هــل �عــود إلــى األول أو �عــود إلــى 

 أو �عود لهما جمیًعا �ما قیل في الذین تابوا في القذف؟  ،الثاني
 طالب:........

 �ختلف عن هذا؟ي خارج حدود الحرم وهو في مكة مكة تعدت حدود الحرم، والذ
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........

 لمسجد الحرام؟تقول: إن أهل مكة لیسوا من حاضري ا ]١٩٦[البقرة: {َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم}
 طالب:........

 أنا أقول: من خرج عن حدود الحرم، ودخل في مسمى مكة، تقول: هذا خارج؟
 طالب:........

 من الحاضر والبادي.
 لب:........طا

 ؟ماذا
 طالب:........

 لكن النص إلى یوم القیامة، تنزَّل على حاضري المسجد الحرام إلى یوم القیامة.
 طالب:........

 .ى �أسمائها �لها هي مكة ما تختلفهو المسجد الحرام، ومكة، وأم القر 
 طالب:........

 ؟ماذافي 
 طالب:........

 ،دون المواقیـت أو مـن ،أو الحـرم ،هل المقصود �ه مكـة ]١٩٦[البقرة: {َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم}
 أو من دون مسافة القصر؟ أقوال ألهل العلم، لو قلنا: مكة، فیشمل مكة مهمـا توسـعت، و�ن قلنـا:
 الحــرم، فهــو مقیــٌد �حــدوده وعالمتــه، و�ذا قلنــا: مــن دون المواقیــت اتســع مــن جهــة الشــمال، الشــمال

�یلـــو إلــى ذي الحلیفـــة، و�ن قلنــا: دون مســـافة القصــر وهـــو المعــروف عنـــد الشــرقي إلـــى أر�عمائــة 
لقـوالن ایجتمـع فالشافعیة والحنابلة اقتصر على ثمانین �یًال، والمواقیت متقار�ة ما عدا ذا الحلیفـة، 
 �ة.�لها متقار  ،المواقیت ومسافة القصر في ثالثة مواقیت أو أر�عة: قرن المنازل، والجحفة، یلملم

 ......طالب:..
 أكثر؟
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 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........

 أكثر من مائة.

 طالب:........
اْلَمْسِجِد  َحاِضِري  {َذِلَك ِلَمْن َلْم َ�ُكْن َأْهُلهُ المقصود أنه معروف المواقیت، ومعروف المسافة، لكـن 

ـــَراِم} بـــل و�لهـــم حاضـــرون فـــي مقا ،هـــو اإلشـــكال فـــي هـــل �شـــمل جمیـــع مكـــة ]١٩٦[البقـــرة: اْلَح
باد�ـة ، البـادي مـن �سـكن الاالمسافر�ن، وفي مقابل الباد�ة؟ من دخل القرى والبلدان مـا ُ�سـمى �ادً�ـ

 والقفار والبوادي.
ود حــدود الحـــرم فالحـــد ]١٩٦[البقــرة: {َحاِضـــِري اْلَمْســِجِد اْلَحـــَراِم}فالــذي �ظهــر إذا تقیـــدنا �ــاللفظ 

د الحــرام، ومــن أهــل العلــم مــن یــرى أن مكــة ظــاهرة فــي هــذا، و�ذا قلنــا: �التــداخل بــین مكــة والمســج
 داخل الحرم، وقد �انت في وقٍت من األوقات �لها داخل الحرم توسعت فیما �عد وتعدت الحدود.

 و�ترتب علیه مسائل �ثیرة، وقلنـا: منهـا الـوداع، مـنهم مـن ُ�فتـي، الخالف لن ینحسم على �ل حال
؛ مـا علـیهم وداع هوا أهل جدة وأهل الطائف أنال وداع علیه، وأفتف�أن من �ان دون مسافة القصر 

 من مكة؟  أم ،من الحرم ؟ینأألنهم دون مسافة القصر، لكن دون مسافة القصر من 
 طالب:........

من مكة ما هو من الحرم هم أكثر من مسافة القصر مـن الحـرم وحـدود الحـرم، لكـن مـن مكـة لمـا 
 خلت في المسافة.توسعت مكة، وتوسعت جدة من جهة، وتوسعت الطائف د

ــل لمســافة القصــر مــن مكــة إلــى جــدة، ومــن مكــة إلــى الطــائف، -رضــي هللا عنــه–وابــن عبــاس   ُ�مثِّ
 .ومن مكة إلى عسفان �لها متقار�ة

    .وما نهاكم أي: فیما أمر�م] ١٩٦[البقرة: {َواتَُّقوا للااََّ}وقوله: "
َ َشِدیُد اْلِعَقاِب}  ".نه زجرهوارتكب ما ع أي: لمن خالف أمره، ]١٩٦[البقرة: {َواْعَلُموا َأنَّ للااَّ

 
 قف على هذا.

 


